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Tavaly írtam először egy év végi értékelőt, amiben helyet kaptak a 2013-as tervek is.

Akkor egy ígérettel zártam a bejegyzést:

A 2013-as évben is jó szórakozást kívánok a blog olvasásához, 2014-ben pedig

elővesszük ezt a bejegyzést, és megnézzük, mi valósult meg belőle.

Így hát akkor kezdjük megint a retrográd résszel, nézzünk vissza a magunk mögött

hagyott évre.

2013
Utazás

London sajnos nem jött össze, leginkább időhiány miatt, csakúgy, ahogyan Svájc sem.

A nyaralás sem Korfun volt, ennek inkább anyagi és ésszerűségi okai voltak.

Így az idei év utazásai gyakorlatilag a nyaralásra és a már-már szokásos Eifel Rallye
Festivalra korlátozódtak. A nyaralásról nem írtam itt a blogon, főként pihenéssel

töltöttük. Gradisca d’Isonzoban voltunk, a Hotel Franzban. A booking.com-os 9,5/10

pontszám abszolút nem alaptalan, bátran tudom ajánlani. Érdemes a szálloda saját

oldalán keresztük foglalni, úgy például ingyenes a minibár.

Voltunk még egy mini kiruccanáson

Lignanoban, kutyákkal egy kutyás

strandon. Jó móka volt. Mint kiderüt két

kutyás strand is van ezen a szakaszon, az

egyik ingyenes, a másik pedig fizetős,

nem gyenge felszereltséggel. Agility

pályák, külön boxok, hogy ne anyázzanak

a kutyák egymással, tiszta luxus.

Rubyka sajnos nem szereti a vizet, így

még véletlenül sem ment bele a

tengerbe.

Egészség
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A terv egy része teljesült, októbertől heti két alkalommal járunk focizni. Még nem az

ideális, mert hétfő és kedd kicsit közel van egymáshoz, de alakul. Az őszi szezon amúgy

nagyon rosszul ment, nem tudom miért.

Volt pár elvetélt kísérlet ismételt életmódváltásra, de a munka magával ragadott, napi

kb 300km vezetés hatása azért szépen meglátszik a kilókban. Pontosabban a

rendszertelen és egészségtelen táplálkozás és a mozgás hiánya.

Beszerzések

Huhh…na itt aztán voltak történések. Egy részéről írtam a blogon, egy részéről pedig

nem, eléggé hektikus volt az év amúgy blogolási kedv szempontjából. Volt egy darabig

egy Nexus 4 készülékem, amit gyorsan lecseréltem iPhone 5-re. Aztán beszereztem

egy NI Traktor Kontrol S2-t, majd egy Native Instruments Maschine Mk1-et, a

studio bővült még egy Røde NT-1A kondenzátormikrofonnal. Cult of less mi?! Az

iPhone kapott még egy jó kis dockot, HiRise a neve, nagyon szeretem. Ja, meg tudtam,

hogy ez lesz, hogy a GTA V miatt képes leszek venni egy játékkonzolt és tényleg:

vettem egy XBOX 360-at.

Új ismeretek 

Sajnos ez az a pont, ahol teljes kudarcot vallottak a terveim. Konkrétan semmi nem

valósult meg belőlük.

Zene

A megvásárolt új eszközök miatt kicsit elmentem megint a dj vonal irányába, így

gyakorlatilag 2013-ban semmi új munka nem hagyta el a kis házi studiomat. Felkérések

pedig jöttek, most így hirtelen átszámolva 4 remixet kell befejeznem. A dj mixek világa

azért is szippantott be újra, mert a blog indulása óta jócskán fejlődött a webes

technológia és ma már akár saját magam élőben tudok mixet streamelni a “rajongók”

felé. Ezt a mixify.com oldalon szoktam megtenni, utána pedig a mixcloud fiókomra

kúsznak fel a zenék.

Biznisz

Pff…itt is eltelt egy év. Ami örömteli, hogy ha nem is rohamléptekben, de szépen

fejlődik a tavaly említett közös projekt Misivel. Lefektettük az alapokat a közös

munkához, rendszeres “meetinget” tartunk (tényleg, a Google Hangoutsról majd írni

akarok, egész jó!).

Munka

Izgalmas év volt a 2013 munka tekintetében. Egy év, határozott időre vettek fel, viszont

én úgy dolgoztam, hogy erről nem vettem tudomást. Teljes erőbedobással, mintha

később is az enyém lenne az állás. Azt gondolom, ezt másképp nem is lehet.

Ahogy a Csillagok háborújában Yoda mester mondja: “Tedd vagy ne tedd. De ne

próbáld.”

Az eredmény nem maradt el, augusztusban közölték velem, hogy a 2 hónap múlva

lejáró szerződésemet határozatlan idejűre módosítanák, azaz ha én is akarom, a

csapat tagja maradhatok! Hát persze, hogy akartam! Ez 2013 egyik legnagyobb, ha
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nem a legnagyobb siker nekem!

“Köldökzsinór”

Na, itt értem el a legnagyobb magasságokat és mélységeket, az eredő kb. az, hogy nem

változott semmi. Külön szedett Twitter fiókok, törölt Twitter fiókok, deaktivált Facebook

profil, most legutoljára elnémított kommentek.

2014
A poszt legnehezebb része. Valahogy tavaly sokkal könnyebben terveztem előre, most

ez valamiért döcögősebben ment. Mi sem mutatja, hogy két napja ülök a bejegyzésen.

Nézzük kicsit más sorrendben, mert logikailag így lesz értelme.

Munka

Nagyon reményteli év vár ránk a cégnél, a készítményem – amit képviselek – nagy

karrier küszöbén áll, éppen ezért rengeteg munka lesz vele. Emiatt például az utazások

időpontjai (vagy akár a tényük is) módosulhatnak. Izgalmas, kihívásokkal teli év lesz.

Utazás

Volt egy gondolatom, hogy idén kimegyünk a svéd rallyra, ami február 5-8 között

kerül megrendezésre, de ez pont egy olyan dátum, amit a munkában várható pozitív

változások befolyásolhatnak, értsd: nem tudok szabadságra menni ebben az

időszakban.

Valamiért tegnap (vagy ma?) reggel arra ébredtem, hogy el akarok menni Isztambulba.

Egyszer voltam már ott, de csak egy reptéri transzfer idejére és csak a reptérre

korlátozva. Viszont a levegőből láttam az egész várost és bámulatos. No meg anno

játszottam a Mafia  Max Payne  Driv3r nevű játékkal, aminek egy része Isztambulban

játszódik :)

A nyaralás még szintén képlékeny, de szerintem egy Eifel Rally Festival idén is bejátszik

majd.

Egészség

Január közepétől komoly, de tudományosan megalapozott diétába fogok, a már

kipróbált és sikeresen alkalmazott Dukan-diéta lesz a nyerő, majd az ezt követő

életmód váltás.

A heti két foci mellé be akarom majd építeni a futást ismét, illetve a nemrég megtalált

Freeletics “edzőmrendszert”, ami bemelegítés nélkül eléggé veszélyesnek tűnik, bár

úgy minden sport az.

Beszerzések

Idén már tényleg lesz Cult Of Less, talán tavasszal. A studiomba talán egy új

hangkártya kellene, kacérkodom egy iPhone 5s készülékkel, egy iPad mini retinával és

egy MacBook Airrel. Minden nem fog menni, meg ezek csak tervek.

Új ismeretek 

Zene
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Biznisz
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Egy új mix és egy új adás Kopog, csenget, vár Az álló asztal kísérlet Tepi Duzzog

Route Cote d’Azure – 1.nap Heti Zene S02E19 Agyvihar podkeszt Grissini

Idén is kertészkedem Egy új ciklus Heti Zene S02E18 Új utakon Heti Zene S02E17

Ilyen fogkefét viszont vegyél! 2014 2013 2012 2011 2010 2009 RSS
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